MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI SILVICULTURĂ
Inspectoratul Teritorială de Regim Silvic şi de Vanatoare Braşov
Braşov, str. Panselelor nr.23, bl.1 – tel: 0374/086796 – cod fiscal 16440270

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
INSPECTORATULUI TERITORIAL DE REGIM
SILVIC ȘI DE VÂNĂTOARE BRAŞOV
încheiată la data de 31 DECEMBRIE 2013
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov, cu sediul în
Braşov, loc.Braşov, str. Panselelor nr.23, bl.1 având codul fiscal 16440270, a fost
înfiinţat din 01.05.2005, în baza HG nr.333/21.04.2005, prin reorganizarea Direcției
Teritoriale de Regim Silvic și de Vânătoare Brașov și desființarea Inspectoratului
Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic Brașov, având arondat Inspecţiile Silvice și de
Vânătoare Sibiu, Mureş, Harghita şi Covasna.
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov reprezintă la
nivel teritorial, autoritatea publică centrală care coordonează, supraveghează şi
efectuează prin inspectiile silvice şi de vânătoare din compunere, activitățile de
implementare și control al regimului silvic și de vânătoare din județele arondate.
Organizarea şi conducerea activităţii financiare se execută în conformitate cu
normele stabilite prin Legea contabilităţii nr.82/1991 şi a Legii nr. 500/2002 a
finanţelor publice.
Toate operaţiile economico-financiare sunt consemnate în documente legale şi
contabilizate corect.
Analizând situaţia la 31 DECEMBRIE 2013, conform balanţei de verificare şi
a bilanţului contabil, se constată următoarele:
I REZULTATUL EXECUTĂRII PLANULUI DE CHELTUIELI
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, s-au alocat credite în sumă de
5.930.886,00 lei, după cum urmează:
Luna
Total
Cheltuieli Cheltuieli Transferuri Despăgubiri Cheltuieli
de
materiale
civile
de capital
personal
Ianuarie
1807456
1738456
69000
Februarie
408354
130500
93000
184854
Martie
229110
211510
17600
Aprilie
361400
323900
37500
Mai
800000
800000
Iunie
205800
162800
43000
Iulie
297100
187000
110100
August
658347
173900
484447
Septembrie 332898
269360
63538
Octombrie
269394
180444
88950
Noiembrie
269850
219000
50850
Decembrie 291177
178130
113047
Total
5930886
3775000
686585
669301
800000

Pe lâmgă creditele alocate de la bugetul de stat, în anul 2013 s-au alocat și 3.588.591
lei la fondul de ameliorare care au fost utilizate 100%.
Utilizarea creditelor bugetare alocate la data de 31.12.2013 se prezintă astfel:
Credite bugetare deschise în anul 2013 din
bugetul de stat sunt:

Plăţile efectuate din fondurile alocate de la
bugetul de stat sunt:

5.930.886 lei din care:

5.050.491 lei din care:

- cheltuieli de personal : 3.775.000 lei
- cheltuieli materiale :
686.585 lei
- transferuri :
0 lei
- cheltuieli despagubiri :
669.301 lei
- cheltuieli de capital:
800.000 lei

- cheltuieli de personal : 3.770.488 lei
- cheltuieli materiale :
685.711 lei
- transferuri :
0 lei
- cheltuieli despagubiri :
669.300 lei
- cheltuieli de capital :
800.000 lei

Se constata utilizarea creditelor alocate de la bugetul de stat in proportie de 99,02 %,
după cum urmează:
-

TITLUL I. Cheltuieli de personal, în proportie de 99,88 % ;
TITLUL II. Bunuri si servicii, în proportie de 99,87 %;
TITLUL X. Alte cheltuieli, 100%
TITLUL XII. Active nefinanciare, 100%

Execuţia bugetară pe capitole şi pe categorii de cheltuieli s-a desfăşurat în
concordanţă şi în limita bugetului aprobat.
II ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL
Redăm mai jos principalele posturi bilanţiere la data de 31.12.2013
Nr.crt

Denumire indicatori

Sold la începutul
anului

Sold la sfarsitul
perioadei

A

B

1

2

1

TOTAL ACTIVE NECURENTE

12897091

14085258

2

TOTAL ACTIVE CURENTE

694424

937077

I

TOTAL ACTIVE

13591515

15022335

3

TOTAL DATORII NECURENTE

2011853

1631428

4

TOTAL DATORII CURENTE

2255821

787885

II

ACTIVE NETE

9323841

12603022

III

TOTAL CAPITALURI PROPRII

9323841

12603022

Active fixe corporale
- sold la începutul anului
1.316.326 lei
- sold la 31.12.2013
1.279.893 lei
Diferenţa reprezintă activele fixe corporale casate, aprobate de ordonatorul
principal de credite, în sumă de 36.433 lei
Imobilizarile coporale sunt înregistrate în bilanţ la cost istoric minus
amortizarea cumulată.
Amortizarea se calculează la cost utilizându-se metoda liniară de-a lungul
duratei normale de funcţionare. La stabilirea duratelor normale de funcţionare a
mijloacelor fixe s-au avut în vedere prevederile H.G.nr.2139/2004.
Valoarea mijloacelor fixe evidenţiate în conturile 2112, 213 si 214 este de
1.279.893 lei, iar amortizarea cumulată a acestora este de 1.224.760 lei.
Valoarea activelor fixe în curs de execuţie înregistrate în contul 231 se cifrează
în sumă de 14.030.125 lei.
Menționăm că în anul 2013, ordonatorul principal de credite, M.M.S.C. a
aprobat și transmis către instituția noatră, cereri de transmitere fără plată pentru patru
obiective de investiții în valoare totală de 3.177.528,82 lei. În baza proceselor verbale
de recepție finală, valoarea acestor obiective a fost scoasă din contul 231 și
înregistrată în contul 2112 “Amenajări de terenuri” iar scăderea din evidența contabilă
a transmiterilor fără plată a acestor obiective de investiții s-a făcut utilizând contul
117.
Imobilizari necorporale
- sold la inceputul anului
- sold la 31.12.2013

0 lei
0 lei

Stocuri
Stocurile I.T.R.S.V. Braşov la data de 31.12.2013 sunt în sumă de 265.286 lei
şi cuprind stocuri de materiale consumabile (8.295 lei) şi materiale de natura
obiectelor de inventar (256.991 lei).
Stocurile se inregistrează în contabilitate la costul de achiziţie.
Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul
consumului acestora.
Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul
scoaterii din folosinţă.
Obiecte de inventar
- sold la începutul anului
192.417 lei
- sold la 31.12.2013
256.991 lei
Diferenţa reprezintă obiecte de inventar achizitionate de I.T.R.S.V. Braşov în anul
2013 în valoare de 83.966 lei şi obiecte de inventar scoase din uz, aprobate de ordonatorul
principal de credite în sumă de 19.392 lei.

Materiale
- contul 3022 “combustibili” are un sold de 4.044 lei şi reprezintă bonuri de benzină
distribuite pentru alimentarea autoturismelor aflate în dotare şi nejustificate.
- contul 302401 “piese de schimb calculator/copiator/fax” are un sold de 157 lei şi
reprezinte piesele de schimb achiziţionate pentru remedierea defecţiunilor la calculatoare.
- contul 302801 „furnituri birou” are un sold de 3.309 lei şi reprezintă rechizitele
aflate în stoc la 31 decembrie 2013.
- contul 302802 “materiale de curățenie” are un sold de 786 lei şi reprezintă
materialele de curăţenie aflate în stoc la 31 decembrie 2013.

Creante
Creantele instituţiei în sumă de 140.233 lei ( rândul 30 din formularul de
bilanţ), reprezintă tarif de gestionare a fondurilor de vânătoare neîncasat de la clienţi
în sumă de 88.235 lei, creanţe în legătură cu personalul în sumă de 3.299 lei (avansuri
acordate personalului pentru corespondență secretariat), iar 48.699 lei reprezintă
sume de recuperat de la casa judeţeană de asigurări de sănătate pentru concedii şi
îndemnizaţi și accident de muncă.
Disponibilităţi
Disponibilitățile la data de 31.12.2013 însumează valoarea totală de 531.558
lei şi se compun din, din stocul de carburanti de 3.800 lei, şi garanţii reţinute
gestionarilor de 527.758 lei.
Mijloace băneşti
- contul 5311 “casa”
sold
0 lei
- contul 5324 “alte valori”
sold
3.800 lei
şi reprezintă bonurile de motorină aflate în gestiune achiziţionate de către I.T.R.S.V.
Braşov.

Datorii
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice
nr.116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, s-a
efectuat inventarierea datoriilor reprezentând sume prevăzute în hotărâri judecătoreşti
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31.12.2013, a
căror plată se va efectua eșalonat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă
nr.71/2009, aceste datorii necurente înregistrându-se în contabilitate ca şi provizioane
şi raportate în bilanţ (cod 01) la rândul 55 “Provizioane” aferente drepturilor salariale
ce urmează să fie plătite în exercițiile viitoare și rândul 75 “Provizioane” aferente
drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exercițiul curent.
Valoarea reconoscută ca provizion la 31.12.2012, în sumă de 3.610.310 lei s-a
diminuat la 1.607.985 lei prin plata titlurilor executorii potrivit prevederilor OUG nr.
71/2009 şi art.16(1) din legea 294/2011 şi plata unor executări silite.

Valoarea recunoscuta ca
Provizioane suplimentare
provizion la data de
inregistrate in cursul perioadei ,
31.01.2012
inclusiv crestera provizioanelor
existente
(lei)
(lei)

Iesirea de resurse in
cursul perioadei si
reluarea la venituri
(lei)

Valoarea recunoscuta ca
provizion la data de
31.03.2012
(lei)

1

2

3

4=1+2-3

3.610.310

-83.407

1.918.909

1.607.985

Valoarea datoriilor curente ale institutiei este de 787.885 lei şi se compune din
datorii comerciale, datorii către bugete, salariile angajaţilor împreună cu contribuţiile
aferente și provizioane aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în
exercițiul curent.
Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat
La data de 31.12.2013, rezultatul patrimonial are un sold creditor de
2.795.190 lei.
 Total venituri operationale
7.844.408 lei
 Total cheltuieli operationale
5.049.218 lei
Rezultat din activitatea operationala ( excedent)

2.795.190 lei

=============================================================
Rezultat din activitatea financiara
0 lei
============================================================
Rezultat din activitatea curenta (excedent)
2.795.190 lei
============================================================
Rezultat din activitatea extraordinara
0 lei
============================================================
Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent)
2.795.190 lei
============================================================
Finanţarea bugetară
Contul 770 “finanţarea de la buget privind anul curent” are un sold de 5.925.497 lei,
din care 3.770.488 lei reprezintă finanţarea pentru cheltuieli de personal, 685.711 lei
reprezintă finanţarea pentru titlul II de cheltuieli (bunuri şi servicii) , 669.300 lei reprezintă
finanţarea pentru titlul X de cheltuieli (despăgubiri civile) și 800.000 lei reprezintă finanțarea
cheltuielilor de capital

Rezultatul reportat (ct 117) în valoare de 9.721.975 lei prezintă o creștere faţă
de începutul anului. Acest fapt se datorează faptului că la începutul exerciţiului 2013
rezultatul patrimonial aferent anului 2012 s-a transferat asupra rezultatului reportat.

Concluzii
Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului şi a situaţiei financiare au fost respectate
regulile şi modelele contabile prevăzute de reglementările în vigoare precum şi principiile
contabilităţii (prudenţei şi independenţei exerciţiului).
Au fost respectate regulile de întocmire ale bilanţului contabil şi în principal s-a
asigurat ca posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înscrise în contabilitate, puse de
acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale.
Disciplina financiară a fost respectată.
Înregistrările în evidenţa contabilă au fost făcute în termen.
Controlul Financiar Preventiv s-a făcut în toate documentele din care derivă drepturi
sau obligaţii patrimoniale.

Inspector şef adjunct economic,
Mutu Ibolya

